
Kiedy dziecko nie mówi… 
 

Niepokój rodzica o rozwój dziecka jest czymś naturalnym. Mama, tata chcą najlepiej  

dla swojej pociechy. Kiedy słyszą, że rówieśnicy już mówią, a ich dziecko jeszcze nie, zaczynają 

odczuwać niepokój. Nie zawsze są zgodni co do tego, kiedy zacząć szukać pomocy.  

 

 

Warto więc wiedzieć, że dziecko między 2 a 4 miesiącem życia głuży, piszczy. Wokalizuje  

lub gestykuluje w reakcji, gdy jest podnoszone, trzymane na rękach, kiedy ktoś do niego 

przemawia.  

 

W okolicach 4 – 6 miesiąca pojawiają się różne dźwięki, w tym „o”, „a”, „ee”. Naśladowanie 

dźwięków staje się zabawą. Maluch wokalizuje samogłoski, bliżej 6 miesiąca - sylaby (np. „ba”, 

„ga”, „ta”), kiedy są wydawane przez dorosłego lub inne dziecko.  

 

Około 10 – 12 miesiąca życia dziecko stara się powiedzieć: „tata”, „mama”, „pa pa”; powtarza też 

odgłosy z otoczenia. 

  

Potem (14 – 16 miesiąc życia) „papla” używając słów, znaków, gestów.  

 

Dziecko mające 18 miesięcy używa około 10 znanych słów, zarówno gdy się bawi, jak i w celu 

komunikacji. Nazywanie części ciała, obrazków, przedmiotów to kolejna umiejętność.  

 

Około 20 miesiąca łączy dwa słowa. W wieku 2 lat używa rzeczowników nazywając osoby, 

przedmioty i  miejsca oraz czasowników określając czynności.  

 

Między 24 a 28 miesiącem życia mówiąc o sobie używa zaimka „ja”. 

 

 

Oto propozycja dla zaniepokojonych rodziców.  

Jeśli chcecie Państwo stworzyć korzystne warunki dla rozwoju mowy swojego dziecka, bo wasz 

maluch nie mówi, warto samemu w domu zrobić kilka rzeczy, które pozytywnie wpływają na rozwój 

mowy. 

 



1. Na co „nie reagować”? 

Kontakt z dzieckiem to zarówno opieka jak i dbałość o jego potrzeby. Trudno jest rodzicowi „nie 

reagować” na sygnały malucha. Dobrym pomysłem jest brak reakcji na „postękiwania” typu „eeee”. 

Warto przypominać dziecku prawidłową nazwę. Dobrze jest zadbać, żeby pokazywało palcem, bo to 

daje wiedzę, że dziecko rozumie nazwy wykorzystywane przez najbliższych.  

Natomiast brak reakcji na dziecięce, nieprecyzyjne odpowiedzi nie wchodzi w grę, gdyż blokuje 

kontakt. Rodzic mówiąc do dziecka musi mu patrzeć w oczy (fachowo określa się to „kontaktem 

wzrokowym”), zadbać by dziecko gestem i mimiką komunikowało się z otoczeniem (np. stało  

w stronę osoby, od której czegoś chce, do której się zwraca).  

Cieszyć należy się z każdej wypowiedzi, nawet jeśli zamiast słowa pada tylko jedna z sylab  

lub zwrot naśladowczy (np. miau – kot). To z reakcji najbliższych dziecko dowiaduje się,  

że mówienie ma sens i że komunikacja czemuś służy. Pamiętajmy, by za każdym razem 

przytaczać  dziecku właściwą formę wypowiedzi. Jeśli dziecko pokazując swoją nóżkę woła „no!” 

mówimy: „To noga. Powiedz razem ze mną: no - ga. Powiedz tak jak ja: no - ga”. (Takie zwroty, 

kierowane do dziecka to dobra alternatywa dla wypowiedzi typu „nie mów no, to jest noga”!) 

Uważać należy również na tzw. „spieszczenia” wyrazów. One nie ułatwiają dziecku mówienia. 

 

2. Ćwiczymy oddech. 

A więc używamy wszystkiego „w co” się da dmuchać (gwizdki, organki, trąbki, fleciki) i „co się da 

dmuchać” (watki, papierki, kuleczki, statki z papieru pływające po wodzie, bańki mydlane). 

Wyobraźnia i pomysłowość są tu cenione. Oczywiście dmuchamy (nasze dziecko i my – rodzice) 

często i tak, aby z zabawy była frajda, a dziecko chciało wziąć w niej udział.  

 

 

https://natalanka.wordpress.com/tag/zrob-to-sam/ 

 

 

https://natalanka.wordpress.com/tag/zrob-to-sam/


3. „Gimnastyka buzi i języka” 

Kupując dziecku lizak pamiętajmy, że warto, aby go lizało, a nie trzymało w buzi aż się rozpuści. 

Wystawianie języka, oblizywanie się mogą być bardzo przydatne w rozwoju mowy. Żeby dziecko 

dobrze mówiło powinno w odpowiednim czasie zrezygnować ze ssania smoka, picia z butelki. 

Kubek i łyżeczka stanowią o tym jak dziecko umie pić, jeść, ale mają istotny wpływ jak pracuje język 

i pozostałe części aparatu mowy. 

 

4. Ćwiczymy słuch 

Większość dzieci doskonale rozpoznaje szelest papierka od cukierka. Warto wykorzystać naturalne 

(nie emitowane przez zabawki!!!) dźwięki w zabawie, np. szykując dla dziecka zagadki dźwiękowe       

z naszych charakterystycznych, domowych hałasów. Jeśli jest kłopot z ich rozpoznaniem warto 

wykorzystać obrazki przedstawiające to, co wśród naszych zagadek się znajdzie. Zabawa „jakie 

zwierzę tak mówi?” czy „jaki to instrument?” pozwalają rodzicowi dobrać poziom trudności zadania 

do możliwości dziecka. 

Dla urozmaicenia można przygotować jednakowe pudełka – pojemniki, np. z kaszą, piaskiem, 

kamykami, ryżem itp. Każde z nich – potrząsane, wydawać będzie inny dźwięk. Można odnajdywać, 

te, którymi przed chwilą potrząsnęła mama, sprawdzać, które pudełko brzmi „grubo”, które sprawia 

wrażenie „cichego”. Wspólne granie z wykorzystaniem dzwonków, grzechotek a nawet garnków 

kuchennych (jeśli próbować będziemy, by nasza pociecha wystukiwała sekwencję dźwięków, które 

się powtarzają lub utrzymywała rytm) to również ćwiczenie słuchu. Nie zapominajmy  

też o śpiewaniu dziecku piosenek. 

 

5. Jak zadbać o rozumienie mowy? 

Mówiliśmy już o właściwym używaniu słów, właściwych nazw. Korzystne jest prowadzenie zabaw  

z dzieckiem, w których możemy wywołać jego głośne reakcje (np. łaskotki wywołujące śmiech, gra 

na bębenku z głośnym wołaniem „bum – bum” gdy uderza się pałeczką). Wszystkie stare zabawy 

typu „Tu kokoszka jagiełki dziobała, temu dała…” będą sprzyjały komunikowaniu się dziecka  

i rodzica. Ważną funkcję pełnić będzie zabawa symboliczna, zabawa w udawanie. Warto pobawić 

się z dzieckiem tak, aby wykorzystać to, co obserwuje się w życiu (np. lulanie lalki, jej karmienie). 

Potem dobrze jest przejść do gestów, gdy np. lala daje buzi, pacynka podaje rękę w geście „cześć”. 

I tak dojść do etapu, gdy np. zwykły patyk może zamieniać się w przeróżne przedmioty i raz być 

koniem, raz samolotem, a innym razem służyć do pisania po piasku. 

 



6. Naśladujemy i powtarzamy!!! 

Zastanawiając się co zrobić z dziećmi, które nie chcą mówić warto przeanalizować jakie dźwięki 

potrafią wydawać. Jeśli mamy „eeee…” lub „aaaa…” to znaczy, że nasze dziecko jest w stanie 

powiedzieć już samogłoski. Stąd też pomysł, aby nawet maluchy zaczęły otrzymywać w chwili ich 

wypowiadania kartkę z literą i jasną informację od rodzica „to jest e”. Pokazywanie palcem liter                    

– samogłosek (a, o, e, u, ó, i, y) i jednoczesne nazywanie ich rozpoczyna naukę czytania.  

W przypadku maluchów i nieco starszych dzieci z problemami w rozwoju mowy tak wczesna nauka 

czytania wspomaga rozwój mowy, ułatwia komunikację słowem. 

Czytanie może być świetną zabawą! Zainteresowanym polecam zapoznanie się z metodą 

krakowską  prof. Jagody Cieszyńskiej oraz książeczkami z serii „Kocham Czytać, Słucham i Uczę 

się mówić”. Warto spróbować.  

 

7. RADY DODATKOWE 

Rodzicu pamiętaj, że korzystne dla rozwoju mowy twojego dziecka jest: 

 znalezienie rówieśników, dzieci w towarzystwie których dziecko będzie się bawić; 

 ograniczenie, a nawet wręcz wyeliminowanie telewizora, komputera, tabletu itp. urządzeń 

angażujących uwagę dziecka i nie wymagających od malucha mówienia; 

 danie dziecku czasu i uwagi, unikanie przyspieszania, dopowiadania i odpowiadania  

za dziecko; 

 zrezygnowanie z zabawek dźwiękowych, nawet tych reklamowanych jako edukacyjne. 

 

 

 

Przy trudnościach z rozwojem mowy warto pamiętać również o kontroli słuchu u lekarza 

specjalisty. Mimo dobrych wyników badania słuchu po urodzeniu, czasami częste choroby 

powodują, że dziecko nie słyszy tak jak powinno. 

 

Kończąc ten artykuł chciałabym zaniepokojonych rodziców zaprosić do Poradni. Logopedzi ocenić 

mogą wtedy rozwój mowy dziecka. A kiedy jest taka potrzeba, zgłoszenie dziecka na badanie 

psychologiczno – pedagogiczne umożliwia ocenę rozwoju poznawczego.  

 

 

Anna Sacherska 


